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Chico Xavie r  falou s obre  data-lim ite
do Ve lho Mundo no P inga-Fogo

M A R L E N E  N O B R E

Chico Xavier afi rmou em vida, em 
um programa de televisão campeão 
de audiência – o Pinga-Fogo – que o 
prazo-limite para que o Velho Mun-
do mudasse seu rumo era de 50 anos, 
ou seja, 2019. Página 3

Programa da TV Tupi bateu recorde de audiência

Peres é doutor em Neurociências e Comportamento

Os pais de Burpo dizem que suas lembranças, descritas como “idas ao paraíso”, vieram aos poucos

Saulo Laucas tem 27 anos e nove irmãos

Mednesp reúne 1,1 mil em Belo Horizonte
O Mednesp – Congresso Nacional Médico-Espírita, organizado em sua oitava edição pela AME-Brasil, 
AME-Minas Gerais e AME-Espírito Santo, com o tema 150 Anos de O Livro dos Médiuns – Contribuição 
de Kardec à Ciência, reuniu 65 oradores e um público de 1,1 mil pessoas. Página 4

S upe ração  
de  traum as  
é  pos s íve l?
G I O V A N A  C A M P O S

O psicólogo e pesquisador Júlio Prie-
to Peres, com artigos publicados nos 
mais importantes jornais, revistas e 
sites especializados em Psicologia 
e Neurociência em todo o mundo, 
aborda, no livro Trauma e Superação: 
O que a Psicologia, a Neurociência 
e a Espiritualidade Ensinam, as mais 
recentes descobertas relacionadas ao 
tema. Página 4
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A presidente das Associações Médico-Espíritas do Brasil e Internacional, 
Marlene Nobre, lança, em 9 de agosto, às 19h30, na Saraiva MegaStore do 
Morumbi Shopping, na capital paulista, seus dois novos livros: Não Será em 
2012 – Chico Xavier Revela a Data-Limite do Velho Mundo e À Luz do Eterno 
Recomeço, Uma Viagem por Nosso Lar, ambos pela FE Editora. 

Caso de garoto que viveu
EQM vira polêmica nos EUA
A história do menino Colton Burpo, 11, do Estado americano de Nebraska, 
que disse ter estado no céu quando fi cou em coma, aos 4 anos, depois de 
uma operação de emergência por apendicite, virou livro e motivo de muita 
discussão em programas de TV. Vida após a vida também chegou à California 
State University, por meio do doutor em Teologia e professor de Estudos 
Religiosos, Lewis Stafford Betty, que vem ampliando os conceitos teológicos 
ensinados para mediunidade, experiências de quase-morte, estudos de casos 
de regressão de memória e visões no leito de morte, entre outros fenômenos 
já conhecidos pelo meio espírita. Página 5
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O psicólogo e pesquisador Júlio Prieto Peres, 
com artigos publicados nos mais importantes jor-
nais, revistas e sites especializados em Psicologia e 
Neurociência em todo o mundo, aborda no livro 
Trauma e Superação: O que a Psicologia, a Neu-
rociência e a Espiritualidade Ensinam, de forma 
simples e objetiva, as mais recentes descobertas 
relacionadas ao tema para, assim, fornecer base 
de estudos e práticas clínicas para superação do 
sofrimento oriundo de experiências dolorosas, 
por vezes não percebidas de forma evidente. A 
Folha Espírita conversou com o autor, que, além 
de psicólogo, também é doutor em Neurociências e 
Comportamento – Instituto de Psicologia da USP, 
com pós-doutorado no Centro de Espiritualidade 
e Mente – Universidade Pensilvânia, nos Estados 
Unidos, e pós-doutorado em Radiologia Clínica/
Diagnóstico de Imagem pela Unifesp. 

Folha Espírita – O que é o trauma?

Júlio Peres – Trauma, em sua raiz etimológica 
grega, signifi ca lesão causada por um agente exter-
no. O conceito migrou para o campo psicológico 
ligado ao signifi cado ferida: uma excitação supe-
rior à capacidade de processamento cognitivo do 
indivíduo. Portanto, considera-se a ocorrência de 
um trauma quando as defesas psicológicas naturais 
são transpassadas – porém, não exclusivamente 
causada por um agente externo. A teoria da “rea-
ção universal ao trauma” foi relativizada a partir 
de estudos que mostraram um grau de variedade 
individual em processar os eventos ocorridos 
durante a vida e as emoções básicas. Em outras 
palavras, o processamento subjetivo do episódio 
pode caracterizar ou não a confi guração do trauma. 
Perdas de entes queridos, acidentes, enfermida-
des, abortamentos (espontâneos ou provocados), 
separações, catástrofes naturais e especialmente 
violências causadas pelo homem, como assaltos, 
sequestros e abusos sexuais, figuram entre os 
principais eventos potencialmente traumáticos. 

FE – Pode-se dizer que hoje as pessoas estão 
mais sujeitas aos traumas psicológicos? 

Peres – A exposição a situações traumáticas 
tem sido constante ao longo de toda a história da 
humanidade, e o trauma psicológico ocorre em 
indivíduos das mais variadas faixas etárias e classes 
sociais. Estudos epidemiológicos (em população 
de países) estimaram que a prevalência ao longo 
da vida para ocorrência de eventos potencial-
mente traumáticos pode alcançar de 50% a 90%, 
enquanto a prevalência do transtorno de estresse 
pós-traumático (TEPT) na população geral é es-
timada entre 8% e 10%. Na prática, isso signifi ca 
que a maioria de nós vivenciou ou vivenciará 
pelo menos uma experiência passível de causar 
trauma psicológico. Nas últimas décadas, episódios 
potencialmente traumáticos têm-se intensifi cado. 
As estatísticas indicam um crescente número 
de fatores violentos causados pelo homem, que, 
somados a altos níveis de estresse e solidão nas me-
trópoles, tendem a gerar respostas de sofrimento 

Traum a: é  pos s íve l s upe rá-lo?
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mais exacerbadas e evoluir para o trauma psicológico, 
que se pode atenuar e do qual é possível se libertar 
com intervenção terapêutica especializada. 

FE – O trauma psicológico pode ultrapassar os 
limites da esfera emocional e desencadear sintomas 
físicos?

Peres – Sim, as pessoas traumatizadas apresen-
tam, com frequência, uma série de sintomas físicos, 
muitas vezes diagnosticados dentro do leque das 
síndromes somáticas funcionais, como a enxaque-
ca, fi bromialgia, síndrome do intestino irritável, 
síndrome da fadiga crônica, entre outras. Uma das 
primeiras evidências nesse sentido foi trazida por 
um estudo publicado há mais de dez anos que in-
vestigou padrões de dores crônicas em veteranos de 
guerra com traumas psicológicos. Recentemente, 
um estudo com 3.982 gêmeos mostrou etiologia 
traumática comum em nove condições (síndrome 
da fadiga crônica, dor lombar, síndrome do in-
testino irritável, cefaleia, fi bromialgia, disfunção 
da articulação temporomandibular, depressão, 
ataques de pânico e TEPT). Chamamos a atenção 

para os possíveis efeitos do trauma psicológico 
relacionados a dores crônicas em nossa recente 
publicação no periódico Current Pain and He-
adache Reports.

FE – Quais são os principais traumas ou 
sofrimentos que levam as pessoas a buscarem 
psicoterapia?

Peres – Entre os traumas mais frequentes das 
pessoas que buscam psicoterapia podemos citar: 
perda de entes queridos (especialmente familia-
res), abortos, acidentes, separação conjugal (infi -
delidade, confl itos, etc.), assalto, sequestro (com 
cativeiro, relâmpago ou domiciliar), violência 
sexual, decepções (quebra de confi ança, enganos, 
etc.), mudanças drásticas de vida (cirurgias, enfer-
midades, perda de emprego, etc.), testemunho ou 
sofrimento pessoal de violência e confl itos fami-
liares (discussões graves, brigas, etc.). Geralmente, 
o trauma envolve o efeito surpresa e o desamparo 
diante da ocorrência. Deve-se recorrer à psicote-
rapia quando o sofrimento for expressivo a ponto 
de limitar a vida diária. 

FE – Falar sobre o evento que desencadeou o 
trauma é bom ou ruim? 

Peres – Estudos com indivíduos traumatizados 
mostraram que o silêncio pode aumentar a dimen-
são subjetiva do trauma, assim como amplifi car o 
sofrimento. Por outro lado, cada vez que contamos 
e recontamos uma história estamos inserindo novos 
elementos cognitivos e a modifi cando. É muito 
importante falar sobre o trauma. A psicoterapia 
direciona essa “conversa orientada” no sentido 
da superação. As pessoas que não têm acesso à 
psicoterapia devem falar com familiares, amigos, 
religiosos (respeitando seus sistemas de crenças) 
confi áveis, que possam simplesmente ouvir num 
primeiro momento. Em seguida, é importante 
que a conversa tenha uma orientação ao apren-
dizado e à superação da difi culdade. Elie Wiesel, 
sobrevivente do Holocausto, escritor e vencedor 
do Prêmio Nobel da Paz em 1986, escreveu e 
reescreveu suas experiências e, certamente, pode 
signifi car e ressignifi car seus traumas por meio da 
sua obra. Esse exemplo de superação nos deixa uma 
importante lição: “… nós devemos falar. Ainda 
que não consigamos expressar nossos sentimentos 
e memórias da maneira mais adequada, devemos 
tentar. Precisamos contar nossa história tão bem 
quanto pudermos. Eu aprendi que o silêncio nunca 
ajuda a vítima, apenas o vitimizador… Se eu fi car 
em silêncio, enveneno minha alma.”

FE – A religiosidade e/ou a espiritualidade 

podem ajudar na superação do trauma?

Peres – Sim, mas não tínhamos estudos a res-
peito até as últimas décadas. As primeiras discussões 
sobre religião no âmbito da Psicologia foram trazidas 
por Freud, que a considerou como remédio ilusório 
contra o desamparo. A crença na sobrevivência pós-
morte estaria embasada no medo da morte, análogo 
ao medo da castração, e a situação à qual o ego estaria 
reagindo é a de ser abandonado. Atualmente, a ex-
periência religiosa deixou de ser considerada fonte 
de patologia e, em muitas circunstâncias, passou a 
ser reconhecida como provedora do reequilíbrio e 
saúde da personalidade. 

A religiosidade e a espiritualidade estão 
fortemente enraizadas numa busca pessoal para 
compreender a vida, seu signifi cado e suas relações 
com o sagrado, o transcendente e podem oferecer 
suporte para indivíduos responderem a situações 
traumáticas em que fragilidade, vulnerabilidade 
e limites humanos são confrontados. Assim, as 
crenças e práticas espirituais e/ou religiosas podem 
contemplar essa necessidade de buscar um sen-
tido para a vida e infl uenciar a maneira como as 
pessoas interpretam e lidam com acontecimentos 
traumáticos. Centenas de estudos têm investigado 
a relação entre envolvimento religioso e saúde 
mental. A maioria deles revela que quanto maior o 
envolvimento religioso, maior o bem-estar e a saúde 
mental. O uso positivo da religião esteve associado 
não só a melhores resultados físicos e mentais em 
pacientes com enfermidades graves, como também 
em vítimas de traumas psicológicos.
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Congresso médico-espírita reúne mais de mil participantes

O VIII Mednesp – Congresso Nacional Médico-
Espírita, organizado pela AME-Brasil, AME-Minas 
Gerais e AME-Espírito Santo, aconteceu de 23 a 
25 de junho, em Belo Horizonte (MG), com o 
tema 150 Anos de O Livro dos Médiuns – Contri-
buição de Kardec à Ciência. Apoiado pela União 
Espírita Mineira (UEM), Hospital Espírita André 
Luiz (HEAL), Instituto de Assistência Psíquica 
Renascimento, Decálogo Turismo, Editora Casa dos 
Espíritos, Farmácia de Manipulação Manipulare, 
Farmácia de Manipulação Galgani, Integrarte, 
Instituto Desenvolver, Farmácia Homeopática 
Bezerra de Menezes, Íris Clemência, Folha Espírita 
e AME Editora, o evento teve sua abertura feita 
por Marlene Nobre, presidente das AMEs Brasil 
e Internacional; Andrei Moreira, presidente da 
AME-Minas Gerais; Ana Catarina Tavares, presi-

dente da AME-Espírito Santo; Roberto Lúcio Vieira 
de Souza, coordenador do evento; e Marival Veloso 
Matos, presidente da União Espírita Mineira (UEM). 

Sessenta e cinco oradores desenvolveram os mais 
variados temas, distribuídos em três salões diferentes. 
A crença em Deus e a saúde, a valorização do início 
da vida, as relações humanas e as relações familiares, 
espiritualidade e envelhecimento, refl exões em torno 
da mediunidade, abordagem médico-espírita dos 
transtornos mentais, a prática assistencial espírita, 
a proposta espírita no cuidado com o paciente, a 
importância da pesquisa em espiritualidade e bioética 
foram alguns dos temas desenvolvidos em palestras, 
que estão disponíveis em DVDs e podem ser adqui-
ridos na loja virtual da AME-Brasil. 

Em assembleia interna, foi mantida a diretoria da 
AME-Brasil para o biênio 2011-2013, constituída na 
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presidência pela dra. Marlene Nobre, tendo como 
vice-presidente dr. Roberto Lúcio Vieira de Souza, 
secretário dr. Gilson Luís Roberto e tesoureira dra. 
Márcia Regina Colasante Salgado. O próximo Med-
nesp será realizado em Maceió, Alagoas, em 2013, 
em parceria com os membros da AME-Alagoas.

In te rnac iona l

Dias antes do Mednesp, em 18 e 19 de junho, 
representantes das Associações Médico-Espíritas 
(AMEs) de nove países (Argentina, Brasil, 
Colômbia, Cuba, Estados Unidos, Guatemala, 
Panamá, Portugal e Suíça) estiveram reunidos 
no auditório do Hospital do Coração (HCor), 
na capital paulista, para compartilhar as ativi-
dades médico-espíritas realizadas em seus países 
de origem, bem como eleger a nova diretoria da 

AME-Internacional, vigente até 2015 – presiden-
te: dra. Marlene Rossi Severino Nobre (Brasil), 
vice-presidente: dra. Sonia Doi (Estados Unidos), 
1º secretário: dr. Fábio Villarraga (Colômbia), 
2ª secretária: Patricia Mansilla (Argentina), 1ª 
tesoureira: dra. Márcia Regina Colasante Salgado 
(Brasil) e 2º tesoureiro: Alejandro Vera (Brasil). 
Vogal: João Jacinto (Portugal). 

O grupo, composto por Maria da Graça de 
Ender (Panamá), Servando Agramonte (Cuba), 
Patricia e Oscar Mansilla e Daniel Montanelli 
(Argentina); Sonia Doi (Estados Unidos), Fabio 
Villarraga (Colômbia), Edwin Bravo (Guatemala) 
e João Jacinto (Portugal), teve a oportunidade de 
apresentar atividades, conquistas e difi culdades 
vividas, mas também aproveitou para conhecer o 
trabalho desenvolvido nas Casas André Luiz.

Público lotou auditório do Hotel Ouro Minas para acompanhar o evento

Giovana Campos


